
Betreft: uw zoektocht naar een office manager (gelezen in Job@ van 18 juli) 
 
 
Geachte heer xxx 
 
 
Ja, ik wil met u komen praten, want ik begrijp maar al te goed dat u op zoek bent naar een 
superefficiënte zielsverwant. Jaren werkervaring hebben me geleerd dat 1 + 1 veel meer wordt dan 
3 als het professioneel en persoonlijk klikt tussen twee mensen die nauw moeten samenwerken. 
Zeker als die mensen niveau hebben. Mijn niveau is alvast uitmuntend en ik neem aan dat u, als 
directeur van xxx, ook enig niveau hebt?  

Dus ja, ik wil met u komen praten. Als uit ons gesprek blijkt dat het inderdaad “klikt”, dan wil ik 
dat graag iedere werkdag opnieuw doen. 
 
Als bijlage vindt u mijn curriculum vitae. Daarin leest u dat ik na mijn studies Germaanse filologie 
uiteenlopende werkervaringen heb gehad, maar vrijwel telkens in een coördinerende rol.  
Het is net die ervaring die me ervan overtuigt dat ik uw perfecte office manager zou zijn.  
 
Het gevolg van die opeenvolgende jobs is dat ik inderdaad van ontzettend veel markten thuis ben, 
dat ik mensenkennis heb, dat ik heel zelfstandig werk en daarbij steeds hetzelfde hoge niveau 
haal. Mijn jobs bij xxx, het vertaalbureau xxx en xxx hebben me geleerd dat ik ook onder stress 
datzelfde hoge niveau blijf volhouden. In mijn job bij xxx bijvoorbeeld werk ik vrijwel gelijktijdig 
aan vijf verschillende projecten en elk van die projecten loopt perfect. Als u me uitnodigt voor een 
gesprek, breng ik u mijn meest recente bonusrapport mee als bewijs van deze stelling.  
 
Nog belangrijker vind ik echter mijn persoonlijkheid. Ik ben heel sociaal, sla me overal door en 
vind voor alles een oplossing. Dat heeft veel te maken met mijn optimistische natuur en met mijn 
intelligentie, hoe onbescheiden dat ook moge klinken.  
 
Papier is geduldig, niet? Heeft u een tweede stem nodig? Dan raad ik u aan contact op te nemen 
met xxx, ook projectcoördinator bij xxx en al meer dan drie jaar mijn naaste collega. U kan haar 
bereiken op het nummer xxx. Mochten de gesprekken ooit beslissender worden, dan kan u contact 
opnemen met xxx, organisator van xxx. Maar ik zou het op prijs stellen als u daar nog eventjes mee 
wacht.  
 
Ik zeg het dus nogmaals: ja, ik wil met u komen praten, gráág zelfs. Ik wil de directeur van xxx 
ontmoeten, het communicatiebureau dat een advertentie heeft opgesteld die me meteen bij mijn 
nekvel greep en me “goesting” gaf om deel uit te maken van het bedrijf.  
 
Misschien toch nog dit laatste puntje: u vraagt zich wellicht af waarom ik op zoek ben naar een 
nieuwe job? Omdat ik anticipeer op wat komt (was dat ook geen vereiste voor de job van office 
manager?). De kantoren van xxx verhuizen binnen afzienbare tijd naar het te verre Kortrijk. Ik kijk 
daarom nu al uit naar een job op fietsafstand van mijn huis. 
 
Nodig me uit voor een gesprek. U zult het zich niet beklagen. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
Christine Bonheure 
0495 14 07 09 
 
 
 
 


